Boihop Östra Kålltorp
Verksamhetsberättelse inför årsmöte 22 februari 2018
Vid föregående årsmöte valdes styrelsen för vår förening: Agneta Johansson (ordf,
omval), Ingemar Gunnarsson (omval), Inga Alander (kassör, omval), Annika A
Carlsson (omval), Kia Helles (ny ledamot). Till suppleanter nyvaldes Agneta Jones
och Pia Sjöberg. Senare under året upptäcktes det att det i våra stadgar inte står något
om suppleanter, varför det inte är aktuellt att välja några sådana vid årets möte
Vi har under verksamhetsåret haft 5 medlemsmöten: 25/3, 18/5, 31/8, 19/10 och 7/12
och 6 styrelsemöten: 20/3, 11/5, 23/8, 9/10, 28/11 och 23/1 (2018)
Människan i Kålltorp, MiK, har varit tillmötesgående och gett oss tillgång till sin
lokal på Råstensgatan 4, och där har vi varit mellan 20 och 27 medlemmar som
trivsamt trängts och samtalat och beslutat.
Medlemsantalet har successivt stigit under året och är idag ca 95 personer
Frågor som föreningen och dess arbetsgrupper främst har arbetat med under
verksamhetsåret är
Kommunikation/information utåt. En hemsida och facebooksida har tagits
fram, liksom foldrar och annat informationsmaterial
Information till och kommunikation med nya medlemmar i form av träffar och
telefonkontakter, liksom anordnande av besök och promenad i området där
vårt hus ska byggas.
Frågan om kriterier vid kö för inflyttning. På medlemsmöte i slutet av hösten
enades vi om följande lydelse: ”Grundprincipen är att man har en genuin
önskan att bo kollektivt och accepterar att delta i arbetsgemenskapen inom det
kommande boendet i Östra Kålltorp.
Detta visar man genom att ha gått studiecirkeln och varit aktiv i föreningen
genom att ha deltagit i t ex medlemsmöten, arbetsgrupper, styrelsearbete
Bland de medlemmar som uppfyller ovanstående ska det primära
urvalskriteriet vara hur länge man varit medlem i Boihop ÖK
En någorlunda jämn ålders- och könsfördelning bland de boende är önskvärt
Styrelsen tar det slutliga beslutet”
Planering av de gemensamma lokalerna
Studiebesök har planerats och genomförts (till Russinet i Lund och Sofiero i
Malmö samt Kornet i Mölndal
Studiecirkel med 8 deltagare har träffats 5 gånger och läst och diskuterat
utifrån boken ”Gemenskap och samarbete i kollektiv och bogemenskaper”
Fortbildning i styrelsearbete i ekonomisk förening har genomförts ihop med
Boihop Högsbo och paraplyorganisationen, anordnad av Companion och
Studiefrämjandet
5 personer från Boihop ÖK deltog

I oktober medverkade vi i ett öppet hus på Boplats. Många var intresserade och
vi fick en hel del nya medlemmar
Enkät kring medlemmarnas syn på och önskemål om lägenheterna och de
gemensamma utrymmena har genomförts och bearbetats
Områdets detaljplan togs i slutet av våren och vi förväntade oss en snar igångsättning
av projektet - byggandet av infartsväg. Tyvärr drar det ut på tiden och det har
meddelats att projektet är uppskjutet ett halvår. Men det har inte hindrat ett engagerat
och konstruktivt samtals- och arbetsklimat i arbetsgrupper och möten under det
gångna verksamhetsåret. Det bådar gott inför kommande år!
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